
UCHWAŁA NR 181/XXV/2016
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 20 października 2016 r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Konopiskach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r poz. 446 z 
późn.zm ) w związku z  art. 42  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r,  poz. 
618 z póź. zm. )

Rada Gminy Konopiska uchwala co następuje:

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka  Zdrowia w 
Konopiskach opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013r poz. 4670,  zm. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 
2015,poz. 6780 zwanego dalej „Statutem” wprowadza się następujące zmiany:

1) w  § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą jako nazwy zakładu leczniczego  używa się : 
Gminny Ośrodek Zdrowia w Konopiskach”;

2) w § 7  pkt. 11 otrzymuje brzmienie :

„11. realizacja programów profilaktycznych”;

3) dotychczasową treść § 22 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu :

„2. Ośrodek w terminie do dnia 31 maja każdego roku sporządza i przekazuje Radzie Gminy Konopiska  
raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu leczniczego , który stanowi podstawę  oceny tej 
sytuacji.”;

4) § 28  otrzymuje brzmienie :

„1. Ośrodek pokrywa we własnym zakresie stratę netto w sposób określony w art. 57 ust. 2 pkt. 1 ustawy  o 
działalności leczniczej”.

„2. Podmiot tworzący jest obowiązany w terminie :

1) 9 miesięcy od upływu terminu do zatwierdzenia sprawozdania finansowego pokryć stratę netto za rok 
obrotowy tego zakładu w kwocie, jaka nie może być pokryta zgodnie z ust. 1, jednak nie wyższej niż 
suma  straty netto i kosztów amortyzacji,

2) 12 miesięcy od upływu terminu określonego w pkt. 1 wydać rozporządzenie, zarządzenie albo               
podjąć uchwałę o   likwidacji „Ośrodka” zgodnie z art. 60 ustawy o działalności leczniczej

- jeżeli strata netto za rok obrotowy nie może być pokryta w sposób określony w ust. 1 oraz  po 
dodaniu kosztów  amortyzacji ma wartość ujemną”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi i Dyrektorowi SP ZOZ GOZ w Konopiskach.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym             
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska

Edward Bałdyga
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